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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “Maria Izolina Theodoro Zanetta" 

 

 

Infantil 

IV/V 

Turma 

B – integral 

C – manhã   

Professora  Período letivo 

Denise 
18/10/2021 à 

22/10/2021 
 

NOME DO ALUNO:____________________________________________ 

 

TEMA DA SEMANA: A BOLA 

 

» Reserve um horário e um local para realizar a atividade. Tenha isso como parte 

da rotina da criança. 

» Guarde as atividades em um saquinho ou pasta para ser entregue na escola 

depois. 

» Lembre-se de devolver as atividades realizadas pelas crianças ao final 

de cada mês. 

 

TODA PRODUÇÃO DA CRIANÇA E TODOS INCENTIVOS SÃO 

IMPORTANTES E VÁLIDOS! 

 

BOM TRABALHO À TODOS! 
 

 
→ INTRODUÇÃO (leia antes as informações e com suas palavras, conte a criança às 

curiosidades sobre a bola) 

 

A bola é um objeto arredondado ou oval que é utilizado em diversos jogos ou práticas esportivas. 

Serve para chutar, bater ou, simplesmente, arremessar. A bola é um dos brinquedos mais 

populares no mundo todo entre crianças e adultos. É também usada em brincadeiras com animais. 

Os primeiros registros da existência de uma bola datam de mais de 30 mil anos. Em desenhos  

encontrados em cavernas, há esferas de pedra do tamanho de uma cabeça de boi. Provavelmente 

eram usadas como arma de caça e defesa, sendo arremessadas. 

Há estudiosos que acreditam que o que deu origem aos jogos com bola foi o pré-histórico hábito 

guerreiro de cortar a cabeça dos vencidos e passá-la de um para outro, com as mãos. Por volta do 

ano 3.000 a.C., a comemoração da vitória sobre inimigos passou a ser feita não mais com as 

cabeças dos vencidos e sim com troféus arredondados, assemelhados a elas. 

A bola como instrumento de jogos e brincadeiras deu origem aos esportes coletivos. Hoje 

existem aproximadamente duzentos esportes com bola. 
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ATIVIDADE 1 – ASSISTIR A HISTÓRIA 

Áreas Contempladas: Língua Portuguesa 

Objetivos 

- Demonstrar interesse ao ouvir histórias e a apresentação de músicas; 

- Aprender diferentes tipos de bolas e seus respectivos esportes. 

 

 

 “Colêla não sabe brincar com a bola certa” 

Sapo Zé chamou a Colêla pra brincar, mas parece que a Colêla não sabe brincar! Ela precisa 

escolher a bola certa, mas a Colêla é muito atrapalhada! Confira o que vai acontecer nessa história 

infantil do Aquarela Kids e aprenda quais são as bolas de cada esporte. 

 

Disponível em: https://youtu.be/aF2_5NdKfXM      ou 

https://www.youtube.com/watch?v=aF2_5NdKfXM 

  

 

 

 

ATIVIDADE 2 – ATIVIDADE DE PRECISÃO: BASQUETE MALUCO 

 

Áreas Contempladas: Cultura corporal, Artes Visuais e Matemática. 

 

Objetivos: 

- Utilizar os movimentos de lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de 

diferentes materiais e objetos; 

- Através de jogos educativos, estimular o pensamento, a ordenação de tempo e de espaço, 

favorecendo o desenvolvimento de habilidades como coordenação motora, destreza, rapidez, 

força e concentração; 

- Trabalhar os numerais. 
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As atividades de precisão são caracterizadas pelo arremesso ou lançamento de um objeto com o 

objetivo de acertá-lo ou aproximá-lo de um alvo específico, estático ou em movimento. Essas 

atividades colaboram no desenvolvimento de percepção espaço temporal; coordenação motora; 

coordenação óculo-manual; destreza manual; estabilidade braço-mão e precisão. 

Para desenvolver a atividade, propomos que o adulto que estiver acompanhando a criança 

construa uma tabela parecida com a do basquete. 

Utilize o material disponível em casa: caixa de papelão (de leite, de cesta básica, caixa de 

sapato), cartolina, ou qualquer papel que seja mais duro, para fazer a tabela. Com fita adesiva, 

cole copos descartáveis com certa distância um do outro e marque números acima da boca 

desses copos. 

Os números acima dos copos serão usados para pontuar os jogadores. 

Para lançar dentro dos copos, peça para a criança fazer bolinhas de papel (o que tiver 

disponível: sulfite, jornal, crepom, papel higiênico, etc.) ou utilize bolinhas tipo de ping pong. 

Repare na foto que o copo ou “cesta do basquete maluco”, pode ser com fundo para segurar a 

bolinha ou sem fundo, para a bolinha cair. 

Mãos à obra! E bom divertimento! 

 

ATIVIDADE 3 – MATEMÁTICA: TABELA DE PONTOS 

Áreas Contempladas: Matemática. 

 

Objetivos: 

- Trabalhar noções de quantidade através de tabelas gráficas (imagens). 
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Para complementar a atividade 2, faça uma tabela com registro dos pontos do jogo da atividade 

2. 

Vamos montar a tabela? 

Para isso, assim como na construção da tabela, utilize o material disponível em casa: caixa de 

papelão (de leite, de cesta básica, caixa de sapato), cartolina, folha de sulfite, etc. Neste caso, 

não é necessário que seja um material duro. 

Marque o nome dos participantes.  Abaixo dos nomes, será registrado a quantidade de pontos, 

que poderá ser feita de 2 maneiras: 

- corte círculos com uma cor específica para cada participante e cole a quantidade de círculos 

que cada participante fizer em cada jogada; 

- ou peça para a criança pintar círculos a cada pontuação por jogada. 

Ao final, conte com a criança quantos pontos cada participantes fez. 

Bom divertimento! 

 

ATIVIDADE 4 – RELEITURA DE UMA OBRA DE ARTE 

 

Áreas contempladas: Artes Visuais 

Objetivos:  

- Contemplar uma obra de arte; 

- Compreender o formato da bola e aplicar esse conhecimento no manseio de materiais que 

façam sua forma;  

- Desenvolver a criatividade através do fazer artístico. 
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Vamos fazer arte? 

Para essa atividade, propomos duas opções (você pode escolher fazer 1 ou as 2): 

1 – faça o desenho de uma bola, assim como fez Romero Britto, e utilize os materiais que você 

tem em sua casa para colorir (lápis, tinta, canetinha). Capriche nas formas e no colorido! 

2 – Faça uma escultura de uma bola com papel (o que tiver disponível: sulfite, jornal, crepom, 

papel higiênico, etc.). Amasse bem o papel, o mais compacto possível. Quando chegar na última 

camada de papel, umedeça – o um pouco para ficar mais aderente e passe um pouco de cola em 

volta toda. Espere secar. Depois, pinte bem colorido com tinta ou canetinha.  

 

Bom divertimento! 


